รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไชยสถาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2
วันที่ 19 กรกฎาคม ๒๕๕7 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมเทศบาลตําบลไชยสถาน
************************************
ผูมาประชุม
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
1 นายอังกูร
จันทะวงค
2 นายชาตรี
ใจคะจัด
3 นายอนุพงค อินทะชัย
4 นายสําราญ กันไชย
5 นางเหรียญทอง อุตมะ
6 นายนพดล
กันธะวิลา
7 นางสาวนงนุช โพธา
8 นายณรงค
อุปพันธ
9 นายมนัส
มะโนรส
10 นายนงนุช
ทิพยภาษา
๑1 นายทนง
พวงพฤกษ
๑2 นายชาญ
ปนปวง
ผูไมมาประชุม
ลําดับ
ชื่อ – สกุล

ผูเขารวมประชุม
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
1 นายบุญโสต สมมนุษย
2 นายอิ่นแกว อินทะชัย
3 นางพรทิพย สุภาพพรชัย
4 นายบุญโท
กันธามณี
5 นางสาวนันทิยา สาระทูล
6 นายสมบัติ ศรีพงษสุวรณ

ตําแหนง
ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

ลายมือชื่อ
อังกูร
จันทะวงค
ชาตรี
ใจคะจัด
อนุพงค อินทะชัย
สําราญ กันไชย
เหรียญทอง อุตมะ
นพดล
กันธะวิลา
นงนุช
โพธา
ณรงค
อุปพันธ
มนัส
มะโนรส
นงนุช
ทิพยภาษา
ทนง
พวงพฤกษ
ชาญ
ปนปวง

หมายเหตุ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

ตําแหนง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกฯ
เลขานุการสภาเทศบาล

ลายมือชื่อ
บุญโสต สมมนุษย
อิ่นแกว อินทะชัย
พรทิพย สุภาพพรชัย
บุญโท กันธามณี
นันทิยา สาระทูล
สมบัติ ศรีพงษสุวรรณ

หมายเหตุ

/ ผูเขารวม...

๒
ผูเขารวมประชุม
ลําดับ
ชื่อ – สกุล

ตําแหนง

หัวหนาฝายอํานวยการ
รักษาราชการแทนหัวหนาสํานักปลัด

7

นายธีรวัฒน

8

นางสาวอัญชลี เมืองแกว

9

นายปติพล

10

นางสาวศุภรัศมิ์ วงศอนิ ทร

11

นางสาวเปรมฤดี สังวรรณะ

นักวิชาการสงเสริมสุขภาพ

12

นางสาวพริ้มรวี สมงาม

หัวหนาฝายวิชาการและแผนงาน

13

นางสาวสุพชิ ญาภัค วรัทนัยรัศมี

ปลัดกองวัน

ผูอํานวยการกองคลัง

ลายมือชื่อ
ธีรวัฒน

ปลัดกองวัน

อัญชลี

เมืองแกว

วหนาฝายแบบแผนและกอสราง
มาระวิชัย รักหัษาราชการแทนผู
ปติพล
อํานวยการกองชาง

หัวหนาฝายบริหารการศึกษา
รักษาราชการแทนผูอํานวยการ
กองการศึกษา

ศุภรัศมิ์

หมายเหตุ

มาระวิชัย
วงศอินทร

เปรมฤดี สังวรรณะ
พริ้มรวี

สมงาม

เจาหนาที่วเิ คราะหนโยบายและแผน สุพิชญาภัค วรัทนัยรัศมี

ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไชยสถาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
วันที่ 16 กรกฎาคม 2557
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่อง ดวน
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง กระทูถาม (ถามี)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา
5.1 ญัตติขอรับความเห็นชอบในการเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 วาระที่ 2 (วาระแปรญัตติรางเทศบัญญัติ)
5.2 ญัตติขอรับความเห็นชอบในการเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 วาระที่ 3 (วาระลงมติใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557)
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ (ถามี)

/เมื่อถึงกําหนด...

๓
เมื่อถึงกําหนดเวลานัดประชุมแลว เลขานุการสภาเทศบาลตําบลไชยสถาน ไดตรวจสอบ
รายชื่อสมาชิกสภาทองถิ่นผูมาประชุมที่ไ ดล งชื่ อแลว เห็นวา มีส มาชิกสภาเทศบาลมาประชุ ม
ครบองคประชุม จึงใหสัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาล เขาหองประชุม
เริ่มประชุม

เวลา 10.0๐ น. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไชยสถานมาพรอมกันครบองคประชุมแลว
ประธานสภา จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย

ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานสภา

เรื่องประธานแจงใหทปี่ ระชุมทราบ
กลา วเปดการประชุมสภาเทศบาลตํา บลไชยสถาน สมัย วิส ามัญ สมัยที่ 1 ครั้ง ที่ 2
ประจําป พ.ศ. 2557

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไชยสถาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2
ประจําป ๒๕๕7 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557
มอบหมายใหเลขานุการสภาทองถิ่น อานรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไชยสถาน
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําป ๒๕๕7 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 ใหที่ประชุม
รับทราบ
อานรายงานการประชุมใหที่ประชุมรับทราบ ซึ่งรายงานการประชุมไดมีคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมสภาลงลายมือชื่อรับรองการประชุมและประธานสภาไดลงลายมือชื่อ
เพื่อรับรองรายงานการประชุมเปนที่เรียบรอยแลว
สอบถามที่ประชุมวา มีสมาชิกทานใดจะขอแกไข หรือเพิ่มเติม หรือไม หากไมมีขอมติ
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไชยสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําป ๒๕๕7
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไชยสถาน
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําป ๒๕๕7 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557
ดวยคะแนนเสียง
เห็นชอบ
10 เสียง
ไมเห็นชอบ
เสียง
งดออกเสียง
2
เสียง

ประธานสภา
เลขานุการสภาฯ
ประธานสภา
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องดวน

ประธานสภา

แจง ใหที่ประชุมสง รายละเอีย ดโครงการที่จ ะบรรจุในเทศบัญ ญัติง บประมาณรายจา ย
ประจําป พ.ศ.2557 จากเดิมนัดสงโครงการฯ ใหเทศบาลตําบลไชยสถานในวันที่ 25 กรกฎาคม
2557 เปลี่ยนเปนวันที่ 22 กรกฎาคม 2557
รับทราบ

มติทปี่ ระชุม

/ระเบียบวาระ...

๔
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องกระทูถาม (ถามี)
-ไมมี-

ระเบียบวาระที่ ๕
ประธานสภา

นายสําราญ กันไชย

เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 ญั ต ติ ข อรั บ ความเห็ น ชอบในการเสนอร า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ยเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับที่ 1) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 วาระที่ 2 (วาระแปรญัตติรางเทศบัญญัติ)
จากการประชุมสภาเทศบาลตําบลไชยสถาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16
กรกฎาคม 2557 ที่ประชุมไดมีมติรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม
(ฉบับที่1) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 ไปแลว และสภาเทศบาลตํา บลไชยสถานไดมีมติ
กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ ระหวางวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.00 น. ถึงวันที่
17 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.00 น. ตลอดจนไดมีหนัง สือแจงใหสมาชิกสภาทองถิ่น และ
ผูบ ริ ห ารท อ งถิ่ น ได ท ราบและเข า ร ว มรั บ ฟ ง การประชุ ม ของคณะกรรมการแปรญั ต ติ ในวั น ที่
17 กรกฎาคม 2557 เวลา 15.00 น. ที่ลวงมานั้น บัดนี้คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ไดรายงานผลการพิจารณาแปรญัตติใหประธานสภาทราบแลว จึงขอเชิญ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ไดรายงานผลการประชุมตอสภาเทศบาล ตอไป
เรียนทานประธานสภา คณะผูบริหาร และสมาชิกสภาทุกทาน ในฐานะประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ขอรายงานวา ตามที่ไดรับแตงตัง้ จากสภาเทศบาลตําบลไชยสถาน ให
ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการแปรญัตติ ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1 ประจําป
พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 โดยที่ประชุมสภากําหนดระยะเวลาเสนอคําแปร
ญัตติ ระหวางวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.00 น. ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 เวลา
14.00 น. นั้น คณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งประกอบไปดวย
1. นายสําราญ
กันไชย
เปนประธานคณะกรรมการฯ
2. นายอนุพงค
อินทะชัย
เปนคณะกรรมการ
3. นางสาวนงนุช
โพธา
เปนคณะกรรมการ
4. นางเหรียญทอง
อุตมะ
เปนคณะกรรมการ
5. นายมนัส
มะโนรส
เปนคณะกรรมการ
6. นายทนง
พวงพฤกษ
เปนคณะกรรมการ
7. นายนงนุช
ทิพยภาษา
เปนเลขานุการคณะกรรมการ
ในชวงระยะเวลาการเสนอคําแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 1) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 ไมปรากฏวามีการขอเสนอคําแปรญัตติแตอยางใด ดังนั้น
คณะกรรมการแปรญัตติจึงไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันทใหถือตามรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 ที่ไดเสนอใหสภาฯ
พิจารณาใหความเห็นชอบทุกประการ โดยไมมีการแกไขเปลี่ยนแปลง

ประธานสภา

ตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติไ ดรายงานมานั้น มีส มาชิกทา นใดมีขอซักถาม
หรื อ ไม เมื่ อไม มี ผูใ ดซั กถาม และในวาระที่ 2 จะพิจ ารณาเฉพาะข อที่ มี ก ารแปรญั ต ติ หรื อ ที่
คณะกรรมการแกไข เมื่อปรากฏวาไมมีการแปรญัตติและคณะกรรมการไมมีการแกไข ดังนั้นในการ
พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ในวาระที่ 2 จึงไมมีการพิจารณา และขอมติที่ประชุมใหความเห็นชอบ
/มติที่ประชุม...

๕
มติที่ประชุม

ประธานสภา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติใหความเห็นชอบ
ดวยคะแนนเสียง
เห็นชอบ
10 เสียง
ไมเห็นชอบ
เสียง
งดออกเสียง
2 เสียง
5.2 ญั ต ติ ข อรั บ ความเห็ น ชอบในการเสนอร า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ยเพิ่ ม เติ ม
(ฉบั บ ที่ 1) ประจํา ปง บประมาณ พ.ศ.2557 วาระที่ 3 (วาระลงมติ ใหต ราเป น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557)
ลํ า ดั บ ต อ ไปเป น การพิ จ ารณา ในวาระ 5.2 ญั ต ติ ข อรั บ ความเห็ น ชอบในการเสนอ
รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.557 วาระที่ 3
(วาระลงมติใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2557) ขอมติที่ประชุมใหความเห็นชอบรา งเทศบัญ ญัติง บประมาณรายจา ยเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 1) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 ใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม
(ฉบับที่1) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 หรือไม
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบ ในการตราเป น เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ยเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับที่1) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557
ดวยคะแนนเสียง
เห็นชอบ
10 เสียง
ไมเห็นชอบ
เสียง
งดออกเสียง
2 เสียง

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ (ถามี)

ประธานสภา

สมาชิกสภาเทศบาลทานใด มีขอซักถาม หรือขอเสนอแนะ ขอใหแสดงความเห็นไดโดย
เริ่มจากสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายนพดล กันธะวิลา

นายนพดล กันธะวิลา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สอบถามกรณีน้ําทวมขังหนาหมูบาน
ปารดา และขอใหดําเนินการยายกระจกนูน บริเวณซอยชัยชมภูอุทิศ

นายกเทศมนตรี
ประธานสภา
นายทนง พวงพฤกษ

ใหกองชางดําเนินการแกไขตอไป
เชิญสมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายทนง พวงพฤกษ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 แจงกิ่งไมขางถนน รุกล้ําเขาไปใน
บริเวณบานของประชาชน , ผูรับเหมากอสรางขับรถผานถนนในตําบล แลวทําใหถนนชํารุด ,
ขอความอนุเคราะหเทศบาลตําบลไชยสถาน ติดตั้งกระจกนูน บริเวณปากซอย 1 , คํามอนลานนา
กอสรางอาคารติดกําแพง และติดตั้งแอรบนกําแพง ทําใหสงเสียงดัง และความรอนเขาไปในบาน
ใกลเคียง

/นายกเทศมนตรี...

๖
นายกเทศมนตรี

ตอบขอซักถามของนายทนง พวงพฤกษ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
1. เรื่องกิ่งไมขางถนนรุกล้ําเขาไปในบริเวณบานของประชาชน ใหกองชางไปดําเนินการ
2. ผูรับเหมากอสรางขับรถผานถนนในตําบล แลวทําใหถนนทรุด ใหนายทนง พวงพฤกษ มาเขียน
คํารอง และใหกองชางออกไปสํารวจ และทําหนังสือถึงผูร ับเหมาใหมาดําเนินการซอมแซม
3. ติดตั้งกระจกนูน บริเวณปากซอย 1 ใหกองชางดําเนินการออกสํารวจภายในตําบลทั้งหมด เพื่อ
ดําเนินการในป 2558
4.คํามอนลานนา กอสรางอาคารติดกําแพง และติดตัง้ แอรบนกําแพง ทําใหสงเสียงดัง และความ
รอนเขาไปในบานใกลเคียง ใหนิติกร ดําเนินการตรวจสอบ และรายงานใหผูบริหารทราบตอไป

นายชาตรี ใจคะจัด

นายชาตรี ใจคะจัด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 แจงถนนบริเวณหนาปาชา หมูที่ 7
บริเวณที่วางทอ เกิดการทรุดตัว

นายกเทศมนตรี
ใหกองชางดําเนินการตรวจสอบและทําหนังสือแจงผูรับเหมามาดําเนินการซอมแซม
รักษาการหัวหนาสํานักปลัด
แจงกําหนดการดําเนินงานโครงการเทศบาลสัญจร โดยมีกลุมเปาหมาย คือประชาชนใน
หมูบานจัดสรรภายในตําบล ดังนี้
วันอาทิตยที่ 20 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.30 – 12.00 น. โครงการบานรินรดา หมูที่ 6
วันอาทิตยที่ 20 กรกฎาคม 2557 เวลา 03.30 – 16.30 น. โครงการมโนมยาปารค หมูที่ 5
วันเสารที่ 26 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.30 - 12.00 น. โครงการบานรินรดา หมูที่ 3
วันเสารที่ 26 กรกฎาคม 2557 เวลา 03.30 – 16.30 น. โครงการบานเวียงเชียงขาง หมูที่ 7
วันอาทิตยที่ 27 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.30 – 12.00 น. โครงการเดอะทรอปดคอลโฮม หมูที่ 5,7
วันอาทิตยที่ 27 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.30 – 16.00 น. โครงการกุลพันธวิลล 10 หมูที่ 7
ประธานสภา

มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
มีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใดมีเรื่องอื่นใดจะเสนออีกหรือไม หากไมมี ขอขอบคุณสมาชิก
สภาเทศบาล และผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอปดประชุม

ปดประชุม

เวลา ๑2.00 น.

ลงชื่อ...............................................................ผูจดรายงานการประชุม
(นางสาวสุพิชญาภัค วรัทนัยรัศมี)
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

ลงชื่อ...............................................................ผูตรวจรางรายงานการประชุม
(นายสมบัติ ศรีพงษสุวรรณ)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลไชยสถาน
/ลงชื่อ...

๗

ลงชื่อ...............................................................ผูรับรองรายงานการประชุม
(นายอังกูร จันทะวงค)
ประธานสภาเทศบาลตําบลไชยสถาน
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไชยสถาน
ลงชื่อ...................................................ประธานกรรมการ
( นายสําราญ กันไชย )
ลงชื่อ.........................................กรรมการ
( นายทนง พวงพฤกษ )

ลงชื่อ.........................................กรรมการ
( นายมนัส มะโนรส )

ลงชื่อ.........................................กรรมการ
(นายณรงค อุปพันธ )

ลงชื่อ.........................................กรรมการ
( นายอนุพงค อินทะชัย )

ลงชื่อ.........................................กรรมการ
(นายชาญ ปนปวง )

ลงชื่อ.........................................เลขานุการกรรมการ
( นายนงนุช ทิพยภาษา )

๘

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไชยสถาน
ลงชื่อ.....................................................ประธานกรรมการ
( นายกุย ปญญา )
ลงชื่อ.........................................กรรมการ
( นายอนุพงค อินทะชัย )

ลงชื่อ.........................................กรรมการ
( นางเหรียญทอง อุตมะ )

ลงชื่อ.........................................กรรมการ
( นายทนง พวงพฤกษ )

ลงชื่อ.........................................กรรมการ
( นายชาตรี ใจคะจัด )

